
Małopolskie Hospicjum dla Dzieci działa od blisko 17 lat. Powstało jako OPP w 2006 roku. Jego celem jest niesienie 
kompleksowej pomocy nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom w domach. Prezesem hospicjum jest Anna Ewa 
Nawrocka.

Pomoc hospicjum nie obejmuje jedynie terenów Krakowa. Swoim zasięgiem organizacja dociera w zasadzie do rodzin na 
terenie całej Małopolski. Oferuje rodzaj wsparcia socjalnego, prawnego, psychologicznego i duchowego (specjalistyczny 
zespół liczy sobie ok. 20 osób). Zapewnia opiekę dziecku i, później, po jego śmierci, także rodzicom tak długo, jak jest to 
potrzebne. Nie ma tu ścisłego limitu czasowego. Aktualnie opieka domowa obejmuje ponad 40 rodzin, w tym również 
takich, które są już po stracie dziecka.

Hospicjum najczęściej kojarzy się z chorobami nowotworowymi. W przypadku hospicjów dla dzieci jest inaczej, 
nowotwory to tylko wąski ułamek. W MHD kilkanaścioro dzieci miało rozpoznanie nowotworowe, natomiast 
zdecydowana większość dzieci miała lub ma wady genetyczne – w większości od początku życia, od urodzenia. Niewielką 
grupę stanowią dzieci, u których takie wady pojawiły się w pierwszych latach życia. Ok. 95% chorób nowotworowych u 
dzieci da się wyleczyć, tzn. nie ma potrzeby obejmowania ich opieką hospicyjną.

MHD zaopatruje swoich pacjentów w potrzebny sprzęt medyczny. Istnieje również telefon alarmowy hospicjum.  
W każdej chwili rodzice mogą zadzwonić i dowiedzieć się ważnych rzeczy, jeśli czegoś nie wiedzą, nawet gdy hospicjum 
opiekuje się już ich dzieckiem. Doktor jest w domu, bada podopiecznych, przypisuje im leki. W szpitalu jest pewnie  
i więcej personelu, ale jest też więcej niebezpieczeństw w postaci np. chorób innych pacjentów. Idea opieki hospicyjnej 
jest więc takim konglomeratem. Zdarzają się podopieczni wypisywani z hospicjum (bo np. wskutek ogromnej pracy 
rodziny i zespołu medycznego stan dziecka na tyle się poprawił, że było to możliwe). Więc to nie jest tak jak z hospicjami 
dla osób dorosłych, chociaż oba rodzaje mieszczą się w ramach płaszcza opieki paliatywnej.

Hospicjum małopolskie próbuje dotrzeć do rodzin chorych dzieci nowoczesnymi metodami, które obejmują swoim 
zakresem kompleksową opiekę nie tylko nad samym dzieckiem, ale całą jego rodziną oraz najbliższym otoczeniem.  
Przez 15 lat działalności pod opieką MHD znalazło się ponad 200 rodzin. W grudniu 2016 roku postawiło ono sobie 
pionierski cel i powołało do istnienia specjalne Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle Chorych i Nieuleczalnie 
Chorych Dzieci im. Hanny Chrzanowskiej (przy ul. Odmętowej w Krakowie). Celem ośrodka jest pełnić funkcję świetlicy 
dla dzieci chorych nieuleczalnie, by dać możliwość odpoczynku rodzicom, którzy na co dzień zajmują się swoimi 
pociechami, aby mogli oni załatwić konieczne sprawy domowe, odbudować relacje rodzinne czy po prostu mieć chwilę 
wytchnienia dla siebie. Centrum jest objęte całkowicie bezpłatną opieką pielęgniarek, lekarzy i wolontariuszy. Dzieci  
i młodzież można zostawić w nim na dwa tygodnie. Miejsca jest dla czternaściorga dzieci. Budynek jest kolorowy  
i wyposażony w sprzęt najwyższej jakości. Powstał w Nowej Hucie, na terenie, który został przekazany w użytkowanie 
wieczyste przez miasto Kraków. Nowocześnie wyposażona sala zabiegowa z zespołem rehabilitantów i fizjoterapeutów 
pozwalają na wprowadzanie nowoczesnych metod rehabilitacji, które rodzice kontynuują potem w domu, gdy już zabiorą 
swoje dziecko z powrotem. W centrum prowadzona jest również poradnia stomatologiczna oraz dogoterapia (pies uczy 
pacjentów empatii, pomaga w ćwiczeniach motoryki dużej i małej).

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci działa także na rzecz praw rodziców. W styczniu 2014 r. powołało do istnienia 
Centrum Pomocy Prawnej dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych. Udzielane są w nim porady prawne oraz 
sporządzane zostają podstawowe pisma procesowe przez chętnych do współpracy prawników. Wynika to z prostego 
faktu – rodzice dzieci niepełnosprawnych często nie mogą sobie pozwolić finansowo na profesjonalną pomoc prawną. 
Wolontariusze – adwokaci, aplikanci, doktoranci Wydziałów Prawa – są gotowi do ich wsparcia. Rodzice tacy często 
zmagają się bowiem bezpośrednio z prawami, interesami i przywilejami poszczególnych organów administracji czy też  
z ZUS-em.

Hospicjum małopolskie jest wspierane przez zespół sponsorów. Funkcjonuje głównie dzięki pomocy ludzi, którzy 
przekazują 1% podatku lub świadczą darowizny. Istnieją miasta, które tworzyły wydarzenia i zbiórki wspierające MHD, 
jak np. Dobczyce – „Miasto Przyjaciel Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci” (zorganizowało ulicami miasta tak zwane 
Motylowy Marsz oraz Anielski Marsz). Pod koniec grudnia 2018 r. MHD zostało wsparte również przez Ignacjańskie 
Centrum Wolontariatu, które zorganizowało akcję „Zostań świętym Mikołajem”, polegającą na przekazaniu prezentów 
małym pacjentom hospicjum. 
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W przeszłości odbywały się wolontariackie zbiórki na rzecz MHD. W ramach takich akcji zbierano zazwyczaj 
podstawowe rzeczy potrzebne do opieki: środki czystości i pielęgnacyjne (pieluchomajtki, pampersy, chusteczki 
nawilżane, podkłady higieniczne, żele, płyny, mydełka do kąpieli dla dzieci, emolienty do skóry atopowej) oraz żywność 
(np. zupki Gerber w słoiczkach czy kaszki). Oczywiście mogły to być również same środki pieniężne.

W latach 2014–2020 MHD zostało objęte Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego w 
ramach środków finansowania z budżetu Unii Europejskiej (konkretnie Europejskiego Funduszu Społecznego). Wartość 
całego projektu „Rozszerzenie oferty usług Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych Małopolskiego 
Hospicjum dla Dzieci w Krakowie” wynosiła 2 537 944 zł, dofinansowanie zaś – 2 157 252 zł.

W 2020 r. otrzymana pomoc publiczna dla MHD wyniosła 68,3 tys. zł. Była to zapomoga rekompensująca negatywne 
konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 (w ramach limitu 800 tys. euro na przedsiębiorcę). Jeszcze natomiast 
tego samego roku, 2 czerwca, z okazji Dnia Dziecka (i z racji sytuacji pandemicznej) hospicjum wsparła IKEA Kraków, 
przekazując ośrodkowi ponad 300 produktów: m.in. pościele, kołdry, poduszki, koce, ręczniki, dywaniki łazienkowe, stół 
z krzesłami, naczynia, zabawki. Z zebranych środków MHD udało się nawet zorganizować w bonusie akcje dla swoich 
podopiecznych. Jedną z nich była wyprawa rowerowa dookoła Albanii. Innym razem spełniono marzenia niektórych 
dzieci i zdobyto beskidzki Turbacz.

W związku z rozwijającą się nieustannie działalnością Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci zachęcamy również  
i Państwa, Czytelników, do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy. MHD można wesprzeć jednym procentem podatku,  
jako że jest to organizacja pożytku publicznego, lub po prostu wykonać przelew na nr konta bankowego hospicjum: 

40 1020 2892 0000 5702 0179 5541 

(w tytule należy wpisać: „Darowizna na cele statutowe MHD”)

Więcej informacji na temat tego, jak wesprzeć Małopolskie Hospicjum dla Dzieci, znajdą Państwo na stronie:

 https://mhd.org.pl/chcesz-pomoc/

Kobietom z województwa małopolskiego, które potrzebują pomocy w związku z pojawieniem się zagrożenia ciąży, 
proponujemy konkretne wsparcie. Z prośbą o nie prosimy kierować się do Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci za 
pośrednictwem poniższych danych kontaktowych:

  https://mhd.org.pl/potrzebujesz-pomocy/

 https://mhd.org.pl/hospicjum-perinatalne/

 +48 605 333 529

 +48 603 260 760

 psycholog@mhd.org.pl


